woensdag 31 augustus 2016

ANTWERPEN
Fred Vanderbiest (Antwerp) heeft met Vleminckx extra wapen

«Type dat prima past op Bosuil»
Antwerp sluit de transferperiode af als dé grote slokop in eerste klasse B. Na de komst van
eersteklassers als Camus, Buyl, Dierckx en
Remacle haalde de Great Old nu ook nog Björn
Vleminckx naar de Bosuil. De 30-jarige spits en
gewezen topschutter
van de Eredivisie moet
de oudste club van het
land eindelijk weer naar
eerste klasse loodsen.
RAF VAN DYCK

Nadat Joseph Akpala (die geblesseerd
uitviel bij KV Oostende) plots geen
optie meer bleek, was het lange tijd
windstil wat betreft de zoektocht
naar een extra spits bij Antwerp. Maar
daags voor het sluiten van de transfermarkt kon er dan toch een klein
vreugdedansje af bij Fred Vanderbiest, want met Björn Vleminckx zette nog een grote vis zijn krabbel in
Deurne-Noord.
«Vleminckx is absoluut een speler die
qua type en profiel perfect past op de

Met Björn Vleminckx hoopt Antwerp de begeerde promotie te kunnen verwezenlijken. Foto AA
Bosuil», liet Vanderbiest eind vorige
week al verstaan toen we bij de T1
polsten naar de mogelijke interesse in
de ex-spits van onder meer KV Mechelen en Club Brugge, toen bleek dat
die na een wisselvallig avontuur in
Turkije zijn contract had laten ontbinden bij tweedeklasser Göztepe Izmir.
Vleminckx is van nature een speler
die niet alleen een neus voor goals
heeft, maar bovendien niet vies is om
voorin het vuile werk op te knappen.

Voetbal

Hafez-Bougrine (Lierse)
niet naar Bröndby

De eerder aangekondigde transfers van Karim Hafez en Sabir Bougrine naar de Deense
topclubBröndbygaandantochnietdoor.Afgelopen weekend werd voor beide spelers
eenmondelingakkoordbereiktomtrenteen
uitleenbeurt voor een jaar, maar als puntje
bij paaltje kwam werd die deal nooit op papier gezet. Gisteren werd de operatie finaal
afgeblazen. Bougrine blijft nu bij Lierse. KarimHafezzoektmogelijkalsnogandereoorden op. De Egyptische linkback komt opnieuw nadrukkelijk in beeld bij de Franse
tweedeklasser Lens, waaraan hij eerder al
werd gelinkt. (KDC)
★ RUPEL BOOM
JeroenMertensmoeteenkleineoperatieondergaan. Hij heeft een cyste in de knie en
staat4à6wekenaandekant.Mertensmiste
de voorbije twee seizoenen zo goed als volledig door telkens in één van de eerste matchen de kruisbanden te scheuren. Rupel
Boom anticipeerde al op zijn afwezigheid
doorMiguelMeesvooréénjaartehurenvan
KV Mechelen. (NPK)
★ BERCHEM SPORT
Berchem kwam gisterenavond tot een overeenkomst voor één seizoen met de Ghanese
centrale verdediger Ransford Addo (33). De
jongere broer van de Ghanese international
Eric Addo (Club Brugge en PSV), speelde in
het verleden onder andere voor Deinze, Harelbeke, Paphos (Cyprus) en in China bij
Shangai Easia en Wuhan Zall. (BPA)

Atletiek

Elke Godden wint
3000 meter in Mol
ElkeGodden(AVKA)wonzaterdagopdeFlanders
ClassicsinMolde3000meterin10.03.22.Zebleef
tweesecondenbovenhaarrecord.Op20augustus
won de 20-jarige loopster nog de 3000m steeple
in Merksem in 10.50.20. Op het BK juniores en beloften op 11 september in Nijvel is ze de grote favoriete bij de beloften op de 3000m steeple.
Jan Adriaensen klokt 30.16.16 op 10.000m Ertvelde — Jan Adriaensen is in Ertvelde provinciaal
kampioen op de 10.000 meter geworden in
30’16»16.DeStabroekenaarisaangeslotenbijAC
Hamme waardoor hij in aanmerking kwam voor
de provinciale titel.
Handvol Antwerpenaren al zeker van ticket voor
Hawaï — Vlak voor de definitieve afsluitdatum
zijn er al een handvol Antwerpenaren zeker van
hun ticket voor Hawaï. Op de voorlopige deelnemerslijst die het laatst geüpdatet werd prijken 42
Belgen waaronder een handvol Antwerpenaren.
Merksemnaar Bart Aernouts, Essenaar Bart
Schrooyen, Hoogstratenaar Bert Martens, Sam
De Bruyn uit Halle-Zoersel en Kevin Van Oevelen
zullen van de partij zijn op de Moeder aller triatlons. (BSE)

Qua karakter en mentaliteit lijkt de
spits uit Boom niet alleen op Vanderbiest, met zijn strijdershart moet hij
de geknipte man zijn om de Bosuil
mee in vuur en vlam te zetten.
«De voorzitter (Patrick Decuyper) zei
me meermaals dat Antwerp nog op
zoek was naar dat type speler», aldus
Vleminckx. «Hij was heel overtuigend
en straalde veel vertrouwen uit naar
mij. Dat doet uiteraard deugd, zeker
omdat ik toch meer dan drie seizoe-

nen uit België ben weggeweest.»
De kersverse aanwinst tekende op de
Bosuil voor twee seizoenen en moet
vooral het scorend vermogen opkrikken. «Of ik iets te bewijzen heb? Zo
voelt het voor mij niet», zegt Vleminckx. «Ik weet van mezelf wat ik
kan en ook wat ik niet kan, maar ben
er tegelijk van overtuigd dat ik dit
Antwerp iets kan bijbrengen. De titel
is een absolute must, dus ik weet meteen wat me te doen staat.»

KESTELOOT EN BELGIAN LIONS BEGINNEN IN LOTTO-ARENA AAN EK-KWALIFICATIE

«Voor zes op zes en eerste plaats»
Basketbal
De Belgian Lions beginnen vanavond (18 uur) aan hun kwalificatiecampagne voor het EK 2017.
Eerste tegenstander is het nietige
Cyprus. De overige tegenstanders
in groep A zijn IJsland en Zwitserland. De Lions, die al hun thuiswedstrijden in de Lotto-Arenaspelen, zijn de favoriet voor groepswinst.
De Lions gaan, na het EK 2011 in Litouwen, het EK 2013 in Slovenië en
het EK 2015 in Letland/Frankrijk,
op zoek naar een vierde opeenvolgende EK-kwalificatie. Bondscoach Eddy Casteels rekent daarvoor op Vincent Kesteloot: 21 jaar,
Antwerpenaar en dit seizoen actief
bij Oostende.
«Het doel is 6 op 6 en de eerste
plaats», zegt Vincent Kesteloot.
«Als we de resultaten van de voorbije jaren bekijken, zijn wij groepsfavoriet. Maar makkelijk zal het
niet zijn. Want door blessures missen we heel wat spelbepalende
spelers.»
De Lions kunnen in deze EK-kwalificatiecampagne niet rekenen op
Sam Van Rossom, Quentin Serron,
Matt Lojeski, Axel Hervelle en Pierre-Antoine Gillet. Ondanks de afwezigheid van deze sterkhouders
kenden de Lions een hoopvolle
voorbereiding met enkele knappe
resultaten.
«De resultaten in de voorbereiding
waren zeer goed. We wonnen 5

Wielrennen
NATHAN VAN HOOYDONCK NA OPGAVE IN
RONDE VAN DE TOEKOMST

«Ik wilde EK niet in
gevaar brengen»
Nathan Van Hooydonck was sterk op dreef in de
Ronde van de Toekomst en had zelfs even uitzicht
op de gele leiderstrui, maar door rugpijn moest
de Gooreindse belofte er noodgedwongen de brui
aan geven.

Van Hooydonck begon voortvarend aan de Ronde
van de Toekomst. In de openingsrit eindigde hij derde.
«In slechte weersomstandigheden wilde ik meteen
mijn slag slaan. Met die derde plaats lag ik perfect op
schemaomindetijdriteengooitedoennaarhetgeel.
Nadetweededagmoestikdieambitieevenwellaten
varen nadat de Noor Grøndahl Jansen opnieuw met
succes in de aanval ging en zo minuten pakte.»
In de tijdrit deed Van Hooydonck het met een veertiende plaats verre van onaardig.
«Een verkeerde inschatting van een scherpe bocht
kostte me daarin jammer genoeg een plek in de top
tien.»
‘s Anderendaags trok het jonge geweld de bergen in.
Voor Van Hooydonck het begin van het einde.
«Na de eerste bergrit kreeg ik last van mijn rug. Het
leek loos alarm, maar eens op de fiets draaide het
vierkant. In de volgende rit ging het van kwaad naar
erger. Aandringen had weinig zin en bondscoach
Jean-Pierre Dubois adviseerde me dan ook om de
strijd te staken om zo het EK in het Bretoense Plumelec van half september niet in gevaar te brengen. Dat
EK wordt nu mijn volgende grote doel. Mits voldoende rust en behandeling zou de rug geen roet in het
eten mogen gooien.» (JBH)

Voetbal
TWEEDE PROVINCIALE A
WESLEY BOSSIER - MARIABURG

«Met de voetjes op de
grond blijven»
Wesley Bossier, goed voor de openingstreffer en
een assist, hielp Mariaburg zondag bij zijn competitiedebuut aan een 3-1-derbyzege tegen
Kaart.

«Dankzij mijn vroege goal en de rode kaart voor de
bezoekers zaten we al snel op rozen», doet de 21-jarige middenvelder zijn verhaal. «Bij de rust stond het
bijvoorbeeld al 3-0. Daarom hebben we de tweede
helft gewoon gecontroleerd in plaats van nog gekke
dingen te doen.»
Bossier kwam in het tussenseizoen over van City Pirates.
«Ik beschouw Mariaburg zeker niet als een stap terug. Ik wil hier niet alleen zo veel mogelijk speelminutenverzamelen.Webeschikkenookovereenzeerdegelijke ploeg. Het is in elk geval de ambitie om in de
topzesteeindigen.Almoetenweooknietteveelconclusies verbinden aan de match tegen Kaart. De trip
naar Sint-Job komend weekend zal ongetwijfeld andere koek worden. Laat ons daarom maar met de
voetjes op de grond blijven.» (KGS)
VIERDE PROVINCIALE A
TOM BALEMANS SPEELT MET SK PUTTE
DERBY TEGEN EX-CLUB

«Berendrecht zal me altijd
nauw aan het hart liggen»

Tom Balemans gaat vanavond met SK Putte op
bezoek bij buur en ex-club Berendrecht.

Vincent Kesteloot en de Belgian Lions beginnen
met vertrouwen aan de kwalificatiecampagne. Foto BELGA
van onze 7 oefenmatchen en waren
de sterkste in de toernooien van
Macedonië en Polen. Dat geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden.»
Door de vele afwezigheden selecteerde coach Eddy Casteels verschillende spelers uit de U23. Naast
Vincent Kesteloot werden ook
Hans Vanwijn en Loic Schwartz opgenomen in de selectie.
«Met de U23 hebben we al een lan-

ge voorbereiding achter de rug. Dat
heeft de integratie vlotter doen lopen. Het hoogtepunt met de U23
kenden we in Finland. Na een week
stage oefenden we tegen een compleet Finland, met hun topper Kopponen die volgend seizoen bij Barcelona speelt. We gingen nipt onderuit met 77-71.»
Programma Lions in de Lotto-Arena: 07/09 Lions-IJsland en 14/09 Lions-Zwitserland. (BDD)

Tennis

Els Callens doet aan coaching op TC Maccabi
Els Callens, bronzen medaillewinnares in het dubbelspel tijdens de
Spelen van 2000 in Sydney, is met
haar tennisschool (ECC) al enkele
jaren actief op TC Antwerp en vanaf dit weekend start ook de samenwerking tussen de ECC-school
en TC Maccabi in Hoboken. Net als
op Antwerp zal de 46-jarige Callens er de tennislessen organiseren.

35

In dat kader pakt Maccabi nu zondag uit met een kennismakingsnamiddag voor het ganse gezin.
«Gratis initiatie voor de jeugd en
cardiotennis voor volwassenen
vormen de hoofdmoot van het programma», zegt een enthousiaste
Els Callens. «Met onder andere een
opslagmeter en een springkasteel
wordt er ook aan randanimatie gedacht. En er is een cocktailbar waar

de Maccabicocktail gedegusteerd
kan worden.»
Cardiotennis waaide over vanuit
Florida en heeft het verbeteren van
de conditie en het verbranden van
calorieën als voornaamste doel. Alles gebeurt in groep en op de tonen
van motiverende muziek.
Inschrijven voor dit event kan nog
tot en met vrijdag via elscallenscoaching@gmail.com. (WWT)
** AN

«Ik heb er niet alleen jaren gespeeld», vertelt Balemans. «Ik ken er ook heel wat volk waardoor de club
me altijd na aan het hart zal liggen. En ik ben niet de
enigemeteenverledendaar.Hetwordtdusongetwijfeld een match op het scherp van de snee tegen een
goede ploeg, die gewapend is om mee te doen voor
de prijzen. Al zouden wij dat ook moeten zijn met de
aanwezige kwaliteit. Het is in elk geval de bedoeling
om minstens even goed te doen als onze vijfde plek
van vorig jaar.»
PutteSK,datopdeopeningsspeeldagvrijwas,begon
zaterdag aan het seizoen met een 1-3-zege in en tegen Nieuwmoer.
«Het was zeker nog niet top, maar dat komt wel in
orde.JemagnietvergetendatNieuwmoereenbeetje
onszwartbeestis,wantwehebbenhetaltijdmoeilijk
tegen hen. Anderzijds zijn we dit seizoen wel in de
breedte versterkte waardoor ik iets meer mogelijkheden heb.» (KGS)

VOETBALKALENDER
VIERDE PROV. A
WOENSDAG 31/08/2016
19:00 Berendrecht - Putte SK
19:00 Oostmalle - Donk
19:00 St.-Jozef - Heibos
19:00 Wildert - Brecht
19:30 Nieuwmoer - Wecheld.
20:00 Exc. Essen - Wortel
20:00 Ol. Essen - Alberta FC Sch
20:00 Maria-t-H. - Horendonk
VIERDE PROV. C
WOENSDAG 31/08/2016
19:00 Muizen - Heffen
19:00 Blaasveld - Heindonk
19:00 Elzestraat - St.-Amands
19:00 O. Hemiksem - Wintam

19:00 Hombeek - Leest Un.
19:00 Reet - Schelle
19:00 Rumst - Nielse SV
19:00 Aartselaar B - Hingene
VIERDE PROV. D
WOENSDAG 31/08/2016
19:00 Grobbend. - Booischot
19:00 Heultje - Wiekevorst
19:00 Immer Voort - Blauberg
19:00 Noordstar - Hallaar
19:00 Rijmenam - Peulis
19:00 Katelijne B - Wavria B
20:00 Berlaar - Bouwel
20:00 Grasheide - Ramsel

